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TÁJÉKOZTATÓ 
az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés menetéről 

Tisztelt Hozzátartozó! 
  

Az Önök szerette orvos kollégáink minden erőfeszítése ellenére intézményünkben elhunyt. 
Ezért kérjük, fogadja őszinte részvétünket! A beteg halála a hozzátartozó számára gyakran 
érthetetlen, és nem ritkán elfogadhatatlan. Ezekben a nehéz órákban azzal szeretnénk a 
segítségükre lenni, hogy tájékoztatjuk Önöket a hivatalos teendőkről. 
  

Hivatalos intézkedés az elhunyt patológiai intézetben történő ellátásával kapcsolatban: 
Helye: Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Okkersárga színű, 
műemlék épület, hátsó oldal, alagsor, Kegyeleti Iroda  
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Gyalogos bejárat: Baross utca felől 
Parkolási lehetőség: a környező utcákban, a klinikai tömb területére behajtani csak külön 
engedéllyel lehet. 
Halottvizsgálati Bizonyítvány kiadás és ruha leadás: telefonon előre egyeztetett időpont 
alapján a helyszínen, az alábbi időpontokban: 

Személyes félfogadás:  
H-Cs: 8:30 - 13:00-ig 

P: 8:30 – 12:00-ig 
  
Kegyeleti ügyintéző: Kádár Attila és Udvardi Laura 
Telefon: +36 1/459-1500/54416-os mellék vagy +36 20/825-4416-os irodai számon.  
Hívható: munkanapokon 10:00-12:00 óra között  
  
Boncteremi osztályvezető orvos: Dr. Rácz Gergely, egyetemi docens 
Telefon: +36 1 459-15-00/54471 központi számon.  
 
Email: autopszia@med.semmelweis-univ.hu munkaidő után, vagy amennyiben telefonon nem 
éri el intézményünket, illetve ha további kérdése van. 

  
Kérjük, első lépésként vegyék fel a kapcsolatot telefonon, a megadott időpontokban az 

ügyintézővel vagy email-en a boncterem vezető orvossal, akik mindenre kiterjedő, 
részletes tájékoztatást adnak a kórbonctani vizsgálat várható időpontjáról és további 

hivatalos teendőkr ől!  

Mi a kórboncolás? 
A boncolás a halál beállta után elvégzett vizsgálat, sebészi módszerekkel és eszközökkel. A 
boncolást patológus orvos végzi, akinek speciális ismeretei lehetővé teszik a kóros állapotok 
felismerését a holttesten és a szervekben. A boncolás lehetőséget ad szövettani vizsgálatokhoz 
is, így a daganatok, fertőző betegségek és egyéb kóros állapotok kórisméje pontosítható. A 
boncolás eredményeit részletes jegyzőkönyv foglalja össze, melyet a kórboncolást követő napon 
megküldjük az illetékes háziorvosnak. A boncjegyzőkönyv így a háziorvos, és általa a család 
számára hozzáférhető dokumentum, a benne leírtak a háziorvossal megbeszélhetők. 
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Miért szükséges a kórboncolás? 
Az Ön hozzátartozójának betegsége és halála tapasztalatokkal szolgálhat a magyar 
közegészségügyben, az egyetemi szakemberek számára és az orvosképzésben. Így olyan 
kérdésekre kaphatunk választ, amelyek sem a háziorvosban, sem a családban nem tisztázódtak 
egyértelműen a beteg életében. A boncolás feltárhat fertőző, vagy örökletes betegségeket, 
melyek a hozzátartozókat is érinthetik, vagy foglalkozási betegséget is tisztázhat, ami kártérítési 
kötelezettséggel jár a hozzátartozók felé. Mindaz, amit egy kórboncolás során megállapítunk, 
segíthet más, hasonló bántalomban szenvedő betegek kezelésében. Ezért kérjük, ne kifogásolja 
az utolsó, esetleg fontos tanulságokhoz vezető orvosi vizsgálatot, a kórboncolást!  

 
Mikor lehet eltekinteni a kórboncolástól? 

Amennyiben az alapbetegség, annak szövődményei és a halál közvetlen oka a klinikai 
vizsgálatokkal tisztázódtak, úgy mód van az elhunyt hozzátartozójának a kórbonctani 
vizsgálattól való eltekintés írásbeli kérvényezésére. Az eljárás részleteiről a 
fekvőbetegosztályon kaphat kellő felvilágosítást. 
  

Befolyásolja-e a boncolás a temetési szertartást? 
A kórboncolás során a kegyeleti szempontokat messzemenően figyelembe vesszük, bármilyen 
okból is történik a boncolás. A boncolást követően a holttestet szakszerűen rekonstruálják, majd 
az elhunyt megfelelő halottkezelési szolgáltatásban részesül, és így az elvégzett boncolás még a 
nyitott koporsós temetési szertartást sem befolyásolja.  
 
 
A halotti anyakönyvi kivonatot a XIV. kerületi Önko rmányzat Anyakönyvi- és Népesség-
nyilvántartási Csoportja állítja ki.  (Bp. XIV. ker. Pétervárad u. 11.-17.) 
 
Ügyfélfogadás:  -    hétfő 12.30 – 17.45 

- szerda 8. 15 – 12. 00 és 12.30 – 16.15 
- péntek 8.15 – 11.30 

Telefon: 06 1 872 9100 (központ), majd 6-os gomb 
  06 1 872 9122 (közvetlen) 
 
A halotti anyakönyvi kivonat kiállításához az alábbiakra van szükség: 

• I. sz. Patológiai Intézet adja ki: 
o Halottvizsgálati bizonyítvány, statisztikai lap (jegyzőkönyv haláleset 

bejelentéséről) 
• Az osztályon kapja vissza, amennyiben itt van: 

o személyi igazolvány, lakcímkártya, (amennyiben ez nincs érvényes útlevél vagy 
kártyaformátumú jogosítvány szükséges) 

• valamint szükséges az elhunyt: 
o születési anyakönyvi kivonata,  
o családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, vagy válási határozat, 

vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata 


